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P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 

Código: DEF 5155  Disciplina: Pedagogia do Esporte 

Carga Horária: 54 horas 

 

EMENTA:  

 

O esporte moderno e sua interação com a mídia - a cultura esportiva mediatizada e o 

profissional de Educação Física - análise crítico-social da mídia esportiva como recurso didático 

para a intervenção pedagógica. 

 

OBJETIVO GERAL:  
 

Proporcionar oportunidade sistematizada de produção/socialização de conhecimentos 

sobre as relações entre esporte e mídia aos acadêmicos de Educação Física, direcionados à sua 

formação e atuação profissional; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Delimitar e constituir base teórica preliminar para o estudo da relação esporte- mídia ;  

- Proceder  investigações pedagógicas sobre tópicos temáticos, tendo a pesquisa como 

princípio educativo; 

- Produzir textos, audiovisuais e/ou propostas didático-metodológicas para o estudo do 

tema, visando intervenções pedagógicas no âmbito da Educação Física.  

   

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

UNIDADE I - Estudo do desenvolvimento do esporte moderno e sua interação com a Educação 

 Física e a indústria da comunicação de massa. 

. O surgimento do esporte moderno e sua evolução histórica; 

. Processos de apropriação social do esporte; 

. Pedagogização do esporte ou esportivização da Educação Física? 

. A cultura esportiva na sociedade globalizada e a participação mídia; 

 

UNIDADE II - Perspectivas teórico-metodológicas para análise crítico-social do esporte 

 mediatizado. 

. Os conceitos de “indústria cultural”, “teoria da semicultura” e de 

 “esclarecimento” aplicados ao estudo do esporte na cultura mundializada; 

. Os “estudos de recepção midiática” para identificação dos sentidos/significados 

construídos para o esporte; 

. Os “discursos midiáticos” enquanto texto/contexto de análise da relação esporte-mídia; 

 

 



UNIDADE III - Realização de investigações pedagógicas sobre o esporte mediatizado, para  

 estudo/intervenção no âmbito da graduação em Educação Física. 

 . Análises da cobertura esportiva na mídia e entre profissionais formadores / formandos / 

formados em Educação Física; 

. Planejamento/aplicação/avaliação de produção de materiais audiovisuais e/ou 

experiências de ensino em Educação Física, tendo a relação esporte-mídia como tema 

articulador. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 
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